
 ١ 

   
www.Allah.com  

  وصیة العرائش الجامعةمع 

  كيف تصري عامال عاملا 

  منهج درويش للعاملني العاملني
  اإلمام الحافظ أبى الفضل عبد اهللا بن الصدیق الغماري الحسني اإلدریسيخادم 

  رضي اهللا عنھ ونفعنى بھ
  وقف هللا تعالى على روحھ 

  ْعَدَما َسِمَعُھ َفِإنََّما ِإْثُمُھ َعَلى الَِّذیَن ُیَبدُِّلوَنُھ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌمَفَمن َبدََّلُھ َب َحقا َعَلى الُمتَِّقیَن
 ممنوع حذف أو تغییر ھذه الصحیفة

Please do not forget to download the free 
Hadith Data Warehouse 

Islamic Search CD 
  ال تنس تحمل

  حادیث لكل المتون واألسانیدمجمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم لأل
  وموسوعة الحافظ عبد اهللا بن الصدیق للبحث اإلسالمي الشامل

  )أبو الحفاظ(خدمة أحمد درویش 
© 2007 www.Allah.com 
www.Muhammad.com  

www.Mosque.com  
The first and largest free Islamic authentic depository on the 

Internet 
With the world’s first FREE largest Hadith Data Warehouse 

and Comprehensive Islamic Search CD 
Founded and authored by Sidi Hafiz Abdullah Ben Siddique, 

his son Ahmad Darwish with his wife Anne-Khadeijah  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Allah.com
http://www.Allah.com
http://www.Muhammad.com
http://www.Mosque.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢ 

 

   
  

  كیف تصیر عامال عالما
  منھج درویش للعاملین العالمین

  
  بموقعنا وبالسي ديتجد بعض كتبھ 

  
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآلھ وصحبھ ومن وااله

  
  اعلم أننا بآخر الزمان والعلم سھل والمدار على العمل والفھم من اهللا تعالى

  
  : تعالىفھذه نصیحتى لتصیر عامال عالما بإذن اهللا

  
ومن لمھم بل أي من رؤیة كل أعمالھم ومكانة ع) سحار ھم یستغفرونوباأل(

  كل أنفاسھم
  

  والبد أن تصیر بین الخوف والرجاء
  فال تخاف لدرجة أن تقنط وال ترجوا لدرجة أن تأمن

  وجناحیك ما یكفیك من العلم هللا ورسولھ والذكر الكثیر هللا والصالة على رسولھ
  

  قى العرباتائوكنت أنصح س
  من الصباح للظھر الھج باإلستغفار

   إلھ إال اهللاومن الظھر للعصر الھج بال
  ومن بعد العصر للیل صلى وسلم على سیدنا محمد النور وآلھ

  
  وبعد فھذا المنھج
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 ٣ 

  
  ئش للقدوة سیدي محمد بن الصدیق الغماريااحفظ وصیة العر. ١
علیك (احصل على سي دي مجمع األحادیث والبحث اإلسالمي الشامل . ٢

  )بدراسة خاتم الجنة لدرویش
 - من أفضل كتب السنة النبویة –محمدیة للشعراني ادرس واعمل بالعھود ال. ٣

  واعمل بكل عھد وسنة بھ
تعلم تجوید القرآن بادئا بتحفة األطفال وواظب على وردك من القرآن . ٤

  ترتیال وحفظا
من مصطفى البابى )  متنا٨٠أكثر من (احصل على جامع أمھات المتون . ٥

عقیدة الطحاویة بترتیب درویش وابدا حفظھا متنا متنا واضمم لھا متن الالحلبي 
  ثم اقرا شروحھا المبسطة

احفظ األربعین النوویة ثم اشرع فى حفظ ریاض الصالحین واألذكار . ٦
  للنووي 

  ادرس المنن الكبرى للشعراني والتنویر وشرح الحكم البن عجیبة. ٧
   ورقات من اإلحیاء یومیا ٥اقرأ . ٨
 مثل الحافظ أحمد بن الحسن )نیفا وثالثین مرة (٣٣اقرأ صحیح مسلم . ٩

  السمرقندي 
علیك بجامع أوراد أبى الحسن الشاذلي وزروق ودالئل الخیرات وال . ١٠

تفرط فیھا یومیا والسیما الدرر النقیة للحافظ عبد اهللا بن الصدیق التى تشمل 
أذكار الصباح والمساء للنبي صلى اهللا علیھ وسلم مع شرح صالة ابن مشیش 

   الشریفبالقرآن والحدیث
  احذر المنتدیات إال قلیال وإیاك أن تغتر بھا. ١١
  علیك باألجوبة التیدیة واألجوبة الخفیفة فى الفقھ . ١٢
األنوار المحمدیة مختصر المواھب اللدنیة للنبھاني والشفا للقاضى عیاض . ١٣
   تجدھا بموقعنا وبالسي دي–

 ٤٠تصار علیك بتفسیر ابن جزي والصاوي على الجاللین وھو اخ. ١٤
  وتفسیر وابن عطیة وابن عجیبة

  تعلم لغة غیر العربیة لتدعوا بھا وال سیما شرق أوربا أو الصینیة. ١٥
علیك بكتب الحافظ عبد اهللا بن الصدیق والعالمة محمد زاھد الكوثري . ١٦

والسید إبراھیم وعبد العزیز بنا الصدیق ومحمد علوي المالكي والحافظ أحمد 
  بعضھا بموقعنا وبالسي دي تجد –بن الصدیق 
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 ٤ 

فتح الباري "إیاك وكتب الوھابیة وابن تیمیة وابن القیم واقرأ بدال منھم . ١٧
  "شرح البخاري البن حجر

عود نفسك أن  و وفر ممن یفعل ذلكال تأخذ عوضا من الدنیا على العلم. ١٨
 كثیرا أصبحت من المنافقین إن لم تكن من الذاكرینتكن من الذاكرین كثیرا ف

  . الذین ال یذكرون اهللا إال قلیال والعیاذ باهللا
تكسب من غیر العلم الدینى بالعمل فى رعایة األغنام وبیع الطعام . ١٩

  واأللبان وصناعة الجبن أو التكنولوجیا إلى آخره من أبواب الرزق الحالل
وفاة فتبدأ بكتب خیر  كتاب مرتبة بتاریخ ال٢٠٠٠بالسي دي تقرأ أیا من . ٢٠

العصور وبھا قاموس مصطلح األحادیث وجدول ضرب الجرح والتعدیل 
  وسبر أعمال األلباني فضال عن أنھا تخرج لك كتابا لكل بحث من كل الكتب 

  
  )وصیة العرائش الجامعة(

  )سیدي وموالي محمد بن الصدیق(
  بالصحیفة التالیة

  
  
  

  
  
  

 )وصیة العرائش الجامعة(
  )ي محمد بن الصدیقسیدي وموال(

الواجبات واآلداب في رسالة كتبھا موالنا  ونختم بوصیة جامعة لجملة من
سیدي الشیخ السید محمد بن الصدیق ألھل  وإمامنا ومنشيء العارف األكبر

  : مدینة العرائش بالمغرب األقصى وھي
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥ 

 
  : إلى أخواننا في اهللا وأحبائنا فیھ كافة فقراء العرائش

  
  
  
  

فأحبكم أحبكم اهللا ورسولھ ) أما بعد(اهللا وسالم علیكم ورحمة اهللا تعالي  محفظك
والراحة  تقوموا بالوظائف الدینیة القلبیة والقالبیة ففیھا السعادة األخرویة أن

ھوثبوت  األبدیة فمن الوظائف النطق بالشھادتین مع اعتقاد معنا ھما الذي
اهللا علیھ   موالنا رسول اهللا صليالوحدانیة هللا ذاتا وصفة وفعال وثبوت رسالة

نواھیھ فمنھا  وسلم مع تصدیقھ فیما جاء بھ عن اهللا وأتباع أوامره واجتناب
المعینة لھا مع  وھو أھمھا بعد الشھادتین أداء الصلوات الخمس في أوقاتھا

واستقبال  الجماعة واإلتیان بجمیع شروطھا من الطھارة الكبرى والصغرى
استفراغ ما في  إتقان الوضوء باتفاق االستبراء الذي ھوالقبلة وستر العورة و

بالماء بعده  المحلین من األذى مع األستجمار بالحجارة إن أمكن والغسل
المحافظة علي  واإلتیان بجمیع الفرائض والسنن والمستحبات والبد مع ھذا من

ا إن الزكاة فأوردھ النوافل كالوتر والفجر والرواتب القبلیة والبعد یة ومنھا
مع ھذا  وجبت علیكم والبد فإنھا طھارة وبركة وسبب للغني واحفظوا

المنھیات  جوارحكم التي ھي األذن والعین واللسان والبطن والفرج والرجل من
وال  فال تسمعوا إال الوعظ والذكر واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ألسنتكم من  حفظواتنظروا إلي ما ال یحل لكم من النساء والصبیان واألمتعة وا
أبدانھم وأموالھم  الكذب والغیبة والنمیمة والزور والبھتان من إذابة الناس في

وأرجلكم من المشي  وبطونكم من الحرام وفروجكم من مماسة ما ال یحل لكم
والحسد والبغض والغل  في غیر طاعة اهللا وقلوبكم من العجب والكبر والریاء

وحب المدح وخوف  ة وحب الریاسة والتقدموالحقد والغش والخدیعة والمداھن
اهللا  الذم واالھتمام بالرزق والخوف من الخلق وتفكروا في مصنوعات

 واستحضروا إطالعھ علیكم في جمیع الحاالت وال تستعظموا ھذا انھ سھل أن
 استعنتم علیھ باهللا ثم المؤكد بھ علیكم االجتماع لذكر اهللا وقت فراغكم من

 ا بین المغرب والعشاء وفیما بین صالة الصبح وطلوعاالشتغال وخصوصا فیم
 الشمس ففي ھذین الوقتین من الفضل والثواب شيء عظیم وتزاوروا في اهللا
وتحابوا فیھ وواسوا محتاجكم وصلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم وتواصوا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦ 

واحتملوا أذي من أذاكم وال تجالسوا من یقطعكم عن ذكر اهللا وال  بالصبر
 یمیت قلوبكم وفي موتھا فساد الدین وضعف الیقین وفي ذكر اهللا فانھ تخالطوه
ورضاه ومجالستھ وطمأنینة القلب وفي االجتماع علیھ ریاض الجنة  ذكره

الرحمة ونزول السكینة وحفوف المالئكة حسبما وردت بھ األخبار  وعشیان
اهللا صلي علیھ وسلم اآلثار وإیاكم واإلنصات لمن یصدكم  وصحت عن رسول

شیطان مارد مطرود شارد والتسیئوا ألحد من عباد اهللا وال  یلومكم فانھأو 
فإن األمور كلھا بید اهللا ال یملك أحد ألحد منھا ضرا وال  تخافوه وال ترجوه
وال رفعا وصونوا قلوبكم من الطمع في الخلق فإنھ الفقر  نفعا وال خفضا

وصیتكم ونلتم وأعلموا أنكم إن فعلتم ھذا ثبت خص الحاضر والذل الظاھر
اهللا وقواكم ومن نزغات الشیطان حفظكم ووقاكم  مطلوبكم من ربكم أعانكم

  )سیدي وموالي محمد بن الصدیق. ( والسالم
  

  اللھم تقبل والسالم
  كتبھ العالم بجھلھ وتقصیره

  أحمد درویش
  والسالم
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